
บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 1 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

นักเรียนที่สอบได้คะแนนดีเด่น   ระดับชั้น ป.5 
  

รางวัลสําหรับคนเก่งระดบัชั้น ป.5  ในปีนี้ 
ระดับประเทศ* ได้แก่ 
1. ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของประเทศ ในแต่ละช้ันคือ 
 - อันดับท่ี 1 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - อันดับท่ี 2 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - อันดับท่ี 3 ของคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
2. ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ  ในแต่ละช้ันดังนี้ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาคณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะไดร้ับใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาวิทยาศาสตร์ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในวิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของประเทศ ในแต่ละช้ัน  จะได้รบัใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับภาค* ได้แก่  
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเป็นอันดับท่ี 1, 2 และ 3 ของภาค ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของภาค ในแต่ละช้ันจะได้รับใบประกาศเกยีรติคณุ  
ระดับจังหวัด* ได้แก่ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมทั้ง 3 วิชา (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) ได้สูงเปน็อนัดับท่ี 1, 2 และ 3 ของจังหวัด  ในแตล่ะช้ันจะได้รบัใบประกาศเกียรติคณุ 
 - ผู้ทําคะแนนรวมในแต่ละวิชา (พ้ืนฐาน + ขั้นสูง) ได้สูงสุดของจังหวัด  ในแต่ละช้ันจะไดร้ับใบประกาศเกียรตคิุณ 
 
หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
 

 
รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 

 
คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของประเทศ* 

อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 252.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงแทนขวัญ ปิ่นประชา 53-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)  248.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายอังกูร พิทักษา 53-560-0024 อนุบาลระยอง (ระยอง)   246.00  คะแนน 
 เด็กชายนนทีวัฒน์ อ้ึงพงษพ์านชิ 53-825-0122 น่านคริสเตียนศึกษา (น่าน)  246.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 ด.ญ.อชิรญา ดําริห์ 53-452-0125 เวตวันวิทยา (อุบลราชธานี)   92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 เด็กชายปยุต ศรีสารคาม 53-792-0002 พระกุมารมหาสารคาม (มหาสารคาม)  92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 เด็กชายศศิศ หงษ์ทอง 53-452-0077 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 96.00  คะแนน 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 2 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกรุงเทพมหานคร* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.จิรทีปต์ ศิลปอาชา 53-187-0006 จินดามณี (เขตจอมทอง) 204.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 ด.ช.ปุณวิช วฒันสินไพศาล 53-118-0005 ปรัชชาธร (เขตคันนายาว) 202.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายมรรค ศรีรักษา 53-117-0022 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม)   200.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ภักดีไทย 53-117-0069 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม)    72.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 ด.ช.อภิชาติ ชัยสาร 53-141-0021 ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 ด.ญ.นภัสรพี ศักดิ์วิมลพร 53-141-0004 ปัญจทรัพย์ (เขตดินแดง) 90.00  คะแนน 
 ด.ช.จิรทีปต์ ศิลปอาชา 53-187-0006 จินดามณี (เขตจอมทอง)  90.00  คะแนน 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 3 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์)  252.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายนนทีวัฒน์ อ้ึงพงษพ์านชิ 53-825-0122 น่านคริสเตียนศึกษา (น่าน) 246.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงชนัฐปภา นิระคม 53-244-0008 อนุบาลกําแพงเพชร 242.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
 ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์)   86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาวิทยาศาสตร ์ป.5* 
 เด็กชายปัณณวชิญ์ สุขผล 53-200-0011 เตรียมนานาชาติภู่ขจร (กําแพงเพชร) 86.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 เด็กชายธีรพัฒน สมบตัิทัฬห 53-212-0005 ราชานุบาล (น่าน) 90.00  คะแนน 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 4 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคใต้* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงอุสิชา ไกรนรา 53-868-0044 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่  208.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงทัศนนันท์ ขุนเพชร 53-302-0028 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 202.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงปริมใจ จิระสุทัศน ์ 53-317-0012 อนุบาลพังงา    198.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์ 53-853-0001 เกษมทรัพย์ (นราธิวาส) 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 เด็กหญิงทัศนนันท์ ขุนเพชร 53-302-0028 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 78.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 ด.ช.ภูมิชภัทร บ้านเพิง 53-334-0004 โชคชัยกระบี่ (กระบี)่   92.00  คะแนน 
 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ จงสนัติธรรม 53-317-0013 อนุบาลพังงา (พังงา)    92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 5 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กหญิงแทนขวัญ ปิ่นประชา 53-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 248.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ 53-452-0103 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)  242.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กชายปริญญพงษ์ แสงเงนิ 53-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 240.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 ด.ญ.อชิรญา ดําริห์ 53-452-0125 เวตวันวิทยา (อุบลราชธานี)    92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 เด็กชายปยุต ศรีสารคาม 53-792-0002 พระกุมารมหาสารคาม (มหาสารคาม)   92.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 เด็กชายศศิศ หงษ์ทอง   53-452-0077 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)   96.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 6 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคตะวันออก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 เด็กชายอังกูร พิทักษา 53-560-0024 อนุบาลระยอง (ระยอง)   246.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายธีร์ธวัช สิริประสทิธิ์พงศ ์ 53-560-0048 อนุบาลระยอง (ระยอง)   238.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงชนัญธิดา บุญไชโย 53-560-0027 อนุบาลระยอง (ระยอง)   230.00  คะแนน 
 ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย ์ 53-111-0007 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ)    230.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย ์ 53-111-0007 อัสสัมชัญสมทุรปราการ (สมุทรปราการ) 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 เด็กชายโยธนิ ศรีสุพรรณ 53-590-0001 วัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา) 80.00  คะแนน 
 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ยินดพีจน ์ 53-560-0012 อนุบาลระยอง (ระยอง)    80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคตะวันออก วิชาภาษาองักฤษ ป.5* 
 เด็กชายณฐกร สุวรรณนท ี 53-560-0032 อนุบาลระยอง (ระยอง)    92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 7 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อันดับที่ 1 ด.ญ.ปวริศา เสียงลือชา 53-656-0014 นารีวิทยา (ราชบุรี) 232.00  คะแนน 
อันดับที่ 2 เด็กชายณัฏฐ์ กรธนไพโรจน ์ 53-613-0001 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน (นครปฐม) 210.00  คะแนน 
อันดับที่ 3 เด็กหญิงกวิตา กาญจนาพฤกษ์ 53-943-0022 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม)  208.00  คะแนน 
 ด.ญ.ณัฐชญาพชัร์ โพธิสวุรรณ 53-111-0003 บรรจงรัตน์ (ลพบุรี)    208.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
 ด.ช.อาทินันท์ พนธธ์นเจริญกุล 53-672-0011 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 78.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
 เด็กชายภวัต ตั้งใจรักษา 53-628-0075 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 80.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
 เด็กหญิงกวิตา กาญจนาพฤกษ์ 53-943-0022 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม)   94.00  คะแนน 
 ด.ญ.พัชรนันท์ รวยร่ืน 53-672-0048 จิระศาสตร์วิทยา (พระนครศรีอยุธยา) 94.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี อันดับที่ 1 เด็กหญิงเนธิชชกาญจนิก์ เมธะพันธ์ุ 53-091-0006 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพรชลิต กนิษฐสตุ 53-091-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    150.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงกุลธิดา จิระไตรพร 53-091-0004 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    144.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ อันดับที่ 1 เด็กหญิงภัทราพร ชนะกานนท ์ 53-183-0006 สายประสิทธิ์วทิยา  146.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ทีมาพร เพ็ชรบูรณ ์ 53-008-0007 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ  138.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.อนาวิน เกตุบาํรุง 53-008-0004 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ   132.00  คะแนน 
เขตบางรัก อันดับที่ 1 ด.ญ.พิมญดา วังจนิดา 53-111-0017 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม)   168.00  คะแนน 
เขตพญาไท อันดับที่ 1 ด.ญ.มนรดา สายเนียม 53-111-0016 อนุบาลสามเสน  148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ยศวริศ ชัยธวัลภัสร์ 53-199-0005 สวนบวั   138.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.พนา แดงโสภี                     53-199-0004 สวนบวั 114.00  คะแนน 
เขตพระนคร อันดับที่ 1 ด.ญ.กุลญาดา สัมปะชาโน 53-111-0008 ราชิน ี   194.00  คะแนน 
  ด.ญ.ธัญญ์ลักษณ์ สมสงัข์ 53-111-0012 ราชิน ี   194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ชนิสรา ฤดีกุลธาํรง 53-111-0002 ราชิน ี   170.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ อันดับที่ 1 ด.ญ.รติรัตน์ พรมีศรี 53-090-0008 ถนอมบุตร 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ชวกร เพชรเสน 53-090-0013 ถนอมบุตร 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงอาณิสา ลําอิน 53-019-0006 บ้านบางกะปิ (ประถม) 172.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน อันดับที่ 1 เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญเจือ 53-107-0013 สุพิชญา  168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพัชญ์มญ ประยงค์รักษ ์ 53-107-0015 สุพิชญา  166.00  คะแนน 
  เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญเจือ 53-107-0018 สุพิชญา  166.00  คะแนน 
เขตพระโขนง อันดับที่ 1 ด.ญ.จิรภัทร จิตรเจริญพร 53-111-0010 อรรถวิทย์ 116.00  คะแนน 
เขตหนองแขม อันดับที่ 1 ด.ญ.ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ 53-007-0002 กรพิทักษ์ศึกษา 176.00  คะแนน 
เขตสาทร อันดับที่ 1 ด.ช.กิตติพัชร ธันญะทว ี 53-007-0004 เซนต์หลุยศึกษา 116.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว อันดับที่ 1 เด็กหญิงกชกร กอสิงห์ 53-032-0007 เทพเสนานสุรณ ์ 110.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายอธิบดี ผดงุกิจ 53-032-0002 เทพเสนานสุรณ ์  94.00  คะแนน 
  เด็กหญิงสุภาพรรณ เล็กส่วย 53-032-0003 เทพเสนานสุรณ ์  94.00  คะแนน 
เขตคันนายาว อันดับที่ 1 ด.ช.ปุณวิช วฒันสินไพศาล 53-118-0005 ปรัชชาธร 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.วัชรดา อินทชัย 53-118-0004 ปรัชชาธร 176.00  คะแนน 
  เด็กชายชานน ชาย เลวี ่ 53-155-0018 ทรงวิทย์ศึกษา 176.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของแต่ละเขตในภาคกรุงเทพมหานคร* 
เขต อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตจอมทอง อันดับที่ 1 ด.ช.จิรทีปต์ ศิลปอาชา 53-187-0006 จินดามณ ี 204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.พัชรวัฒน์ วงศ์ศรีกุล 53-187-0002 จินดามณ ี 156.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.Suha Malik 53-187-0013 จินดามณ ี 140.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง อันดับที่ 1 เด็กชายรเมธ สุทธิพงษ ์ 53-124-0017 ธนินทรวิทยา  160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรหมถาวร (ต้นอ้อ) 53-124-0014 ธนินทรวิทยา   154.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายภูมิศกร ปุจฉากาญจน์ (ภูมิ) 53-124-0023 ธนินทรวิทยา   152.00  คะแนน 
เขตคลองเตย อันดับที่ 1 เด็กชายพุฒิพงศ์ เอกเกื้อกรุณา 53-002-0005 สายน้าํทิพย ์   132.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงณัฐชาพิมญชุ์ ทวีโชตวรกุล 53-002-0004 สายน้าํทิพย ์   130.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ธัญย์ชนก งามแพง 53-002-0011 สายน้าํทิพย ์   120.00  คะแนน 
เขตประเวศ อันดับที่ 1 เด็กชายธนดล อุตะมะโยธิน 53-043-0003 นราทร 132.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงจิรัชยา กลิ่นทอง 53-043-0010 นราทร 126.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงกานต์ธิดา ประดับ 53-043-0006 นราทร 124.00  คะแนน 
เขตดินแดง อันดับที่ 1 ด.ญ.นภัสรพี ศักดิ์วิมลพร 53-141-0004 ปัญจทรัพย ์    190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.อภิชาติ ชัยสาร 53-141-0021 ปัญจทรัพย ์    184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ปรินทร พันธ์ชูเชิด 53-141-0026 ปัญจทรัพย ์    182.00  คะแนน 
  ด.ช.พรเมธินท์ โชโต 53-141-0055 ปัญจทรัพย ์    182.00  คะแนน 
เขตวัฒนา อันดับที่ 1 ด.ญ.อภิสรา ชัยพิชิตพนัธ ์ 53-111-0013 วัฒนาวิทยาลัย 124.00  คะแนน 
  เด็กหญิงปนิตา โครตชมภ ู 53-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์   124.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายชยานนท์ คมประศาสน ์ 53-051-0002 อนุบาลพิบูลเวศม์   122.00  คะแนน 
เขตสายไหม อันดับที่ 1 เด็กชายมรรค ศรีรักษา 53-117-0022 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)   200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายณภัทร ครองศิลป ์ 53-117-0031 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)   190.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงพิชญาภา อนนัทนพุงศ ์ 53-117-0026 ฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)   188.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง อันดับที่ 1 ด.ช.นนทป์วิธ โฆษิตบนัเทิง 53-019-0002 โสมาภานุสสรณ ์ 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ปริพล มุณีจักร์ 53-019-0001 โสมาภานุสสรณ ์ 124.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.อารีน วันแอเลาะ 53-087-0005 วิทยานนท ์ 98.00  คะแนน 
เขตบางแค อันดับที่ 1 ด.ช.พิชญตม์ อนุตริยะ 53-111-0001 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.กิตติ จันทร์เรือง 53-027-0069 มณีวัฒนา 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.พิชญุตม์ พึ่งสุนทร 53-027-0029 มณีวัฒนา 162.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กหญิงเนธิชชกาญจนิก์  เมธะพันธ์ุ 53-091-0006 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 50.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ เด็กชายนิธิกร แย้มเวช 53-183-0003 สายประสิทธิ์วทิยา 40.00  คะแนน 
เขตบางรัก ด.ญ.พิมญดา วังจนิดา 53-111-0017 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม) 44.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.มนรดา สายเนียม 53-111-0016 อนุบาลสามเสน 28.00  คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.กุลญาดา สัมปะชาโน 53-111-0008 ราชิน ี  66.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ญ.รติรัตน์ พรมีศรี 53-090-0008 ถนอมบุตร 42.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน ด.ญ.จิดาภา ประกอบผล 53-007-0003 วรรณสว่างจิต 44.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ด.ญ.จิรภัทร จิตรเจริญพร 53-111-0010 อรรถวิทย์ 22.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ 53-007-0002 กรพิทักษ์ศึกษา  50.00  คะแนน 
เขตสาทร ด.ช.กิตติพัชร ธันญะทว ี 53-007-0004 เซนต์หลุยศึกษา  20.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กหญิงปริยาภัทร สุวรรณพุฒ 53-032-0005 เทพเสนานสุรณ ์ 32.00  คะแนน 
 เด็กหญิงกชกร กอสิงห์ 53-032-0007 เทพเสนานสุรณ ์ 32.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ด.ช.ปุณวิช วฒันสินไพศาล 53-118-0005 ปรัชชาธร 48.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ช.จิรทีปต์ ศิลปอาชา 53-187-0006 จินดามณ ี 50.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายภวินท์ ลายภูคํา (ทิกเกอร์) 53-124-0036 ธนินทรวิทยา 40.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กชายพุฒิพงศ์ เอกเกื้อกรุณา 53-002-0005 สายน้าํทิพย ์ 38.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กหญิงกานต์ธิดา ประดับ 53-043-0006 นราทร 34.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.ธนภัทร บุญลือ 53-141-0029 ปัญจทรัพย ์  48.00  คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กหญิงลักษณ์นารา ปรองดอง 53-051-0009 อนุบาลพิบูลเวศม์ 38.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ภักดีไทย 53-117-0069 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 72.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ช.นนทป์วิธ โฆษิตบนัเทิง 53-019-0002 โสมาภานุสสรณ ์ 38.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.ณัฐวสพล เลิศเพชรคุณ 53-027-0036 มณีวัฒนา 44.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 11 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กหญิงวรินดา เหล่านพกุล 53-091-0001 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  62.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ ด.ช.วรวัชร์ ชุติกุลรังษ ี 53-008-0003 ชัยพิทยพฒัน์ มลูนิธชิัยพัฒนาฯ  66.00  คะแนน 
เขตบางรัก ด.ญ.พิมญดา วังจนิดา 53-111-0017 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม) 60.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ช.ยศวริศ ชัยธวัลภัสร์ 53-199-0005 สวนบวั  66.00  คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.ชนิสรา ฤดีกุลธาํรง 53-111-0002 ราชิน ี  78.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ เด็กหญิงอาณิสา ลําอิน 53-019-0006 บ้านบางกะปิ (ประถม) 80.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญเจือ 53-107-0013 สุพิชญา 58.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ด.ญ.จิรภัทร จิตรเจริญพร 53-111-0010 อรรถวิทย์ 48.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ 53-007-0002 กรพิทักษ์ศึกษา  60.00  คะแนน 
เขตสาทร ด.ช.กิตติพัชร ธันญะทว ี 53-007-0004 เซนต์หลุยศึกษา  46.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กชายอธิบดี ผดงุกิจ 53-032-0002 เทพเสนานสุรณ ์ 44.00  คะแนน 
 เด็กหญิงสุภาพรรณ เล็กส่วย 53-032-0003 เทพเสนานสุรณ ์ 44.00  คะแนน 
เขตคันนายาว เด็กหญิงจามอง วัจนคุปต ์ 53-155-0022 ทรงวิทย์ศึกษา 70.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ช.จิรทีปต์ ศิลปอาชา 53-187-0006 จินดามณ ี 64.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กชายกฤษณะ แก้วเกิด 53-124-0020 ธนินทรวิทยา 64.00  คะแนน 
เขตคลองเตย ด.ญ.ธัญย์ชนก งามแพง 53-002-0011 สายน้าํทิพย ์ 64.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กชายธนดล อุตะมะโยธิน 53-043-0003 นราทร 58.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ช.อภิชาติ ชัยสาร 53-141-0021 ปัญจทรัพย ์  86.00  คะแนน 
เขตวัฒนา ด.ญ.อภิสรา ชัยพิชิตพนัธ ์ 53-111-0013 วัฒนาวิทยาลัย 50.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายวิศว ไชยดํา 53-117-0021 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 76.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ช.นนทป์วิธ โฆษิตบนัเทิง 53-019-0002 โสมาภานุสสรณ ์ 62.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.ธนวรทัศน์ งามถาวรวงศ ์ 53-199-0007 อัสสัมชัญธนบุรี 68.00  คะแนน 
 ด.ช.พิชญตม์ อนุตริยะ 53-111-0001 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 68.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 12 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนสูงสุดของแตล่ะเขตในภาคกรุงเทพมหานคร วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
เขต ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
เขตธนบุรี เด็กหญิงกุลธิดา จิระไตรพร  53-091-0004 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 68.00  คะแนน 
 เด็กชายพรชลิต กนิษฐสตุ 53-091-0005 สาธิต ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 68.00  คะแนน 
เขตบางกอกใหญ่ เด็กหญิงภัทราพร ชนะกานนท ์ 53-183-0006 สายประสิทธิ์วทิยา 66.00  คะแนน 
เขตบางรัก ด.ญ.พิมญดา วังจนิดา 53-111-0017 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ประถม) 64.00  คะแนน 
เขตพญาไท ด.ญ.มนรดา สายเนียม 53-111-0016 อนุบาลสามเสน 66.00  คะแนน 
เขตพระนคร ด.ญ.ธัญญ์ลักษณ์ สมสงัข์ 53-111-0012 ราชิน ี  78.00  คะแนน 
เขตบางกะป ิ ด.ช.ชวกร เพชรเสน 53-090-0013 ถนอมบุตร 86.00  คะแนน 
เขตบางขุนเทียน เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญเจือ 53-107-0013 สุพิชญา 80.00  คะแนน 
เขตพระโขนง ด.ญ.จิรภัทร จิตรเจริญพร 53-111-0010 อรรถวิทย์ 46.00  คะแนน 
เขตหนองแขม ด.ญ.ณรัณฐณัฏฐ์ อภิมุขกุญช์ 53-007-0002 กรพิทักษ์ศึกษา  66.00  คะแนน 
เขตสาทร ด.ช.กิตติพัชร ธันญะทว ี 53-007-0004 เซนต์หลุยศึกษา  50.00  คะแนน 
เขตลาดพร้าว เด็กหญิงกชกร กอสิงห์ 53-032-0007 เทพเสนานสุรณ ์ 44.00  คะแนน 
เขตคันนายาว ด.ช.ปุณวิช วฒันสินไพศาล 53-118-0005 ปรัชชาธร 86.00  คะแนน 
เขตจอมทอง ด.ช.จิรทีปต์ ศิลปอาชา 53-187-0006 จินดามณ ี 90.00  คะแนน 
เขตดอนเมือง เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรหมถาวร 53-124-0014 ธนินทรวิทยา 84.00  คะแนน 
เขตคลองเตย เด็กหญิงณัฐชาพิมญชุ์ ทวีโชตวรกุล 53-002-0004 สายน้าํทิพย ์ 52.00  คะแนน 
เขตประเวศ เด็กหญิงกัญญาพัชร หมื่นรักษ์ 53-043-0001 นราทร 44.00  คะแนน 
 เด็กชายพีรพัชร เจริญกิจ 53-043-0013 นราทร 44.00  คะแนน 
เขตดินแดง ด.ญ.นภัสรพี ศักดิ์วิมลพร 53-141-0004 ปัญจทรัพย ์  90.00  คะแนน 
เขตวัฒนา เด็กหญิงปนิตา โครตชมภ ู 53-051-0004 อนุบาลพิบูลเวศม์ 58.00  คะแนน 
เขตสายไหม เด็กชายอนาฆนิ สมสกุล 53-117-0004 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 86.00  คะแนน 
เขตสะพานสูง ด.ช.นนทป์วิธ โฆษิตบนัเทิง 53-019-0002 โสมาภานุสสรณ ์ 68.00  คะแนน 
เขตบางแค ด.ช.พิชญุตม์ พึ่งสุนทร 53-027-0029 มณีวัฒนา 82.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสดุของจังหวัด ในภาคเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก อันดับที่ 1 เด็กชายภัทรพล บางระพิมลพงศ์ 53-278-0041 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพิชญาภา จักรวรรดิ 53-278-0022 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงชยานชุ ชมใจ 53-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 160.00  คะแนน 
กําแพงเพชร อันดับที่ 1 เด็กหญิงชนัฐปภา นิระคม 53-244-0008 อนุบาลกําแพงเพชร    242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปัณณวชิญ์ สุขผล 53-200-0011 เตรียมนานาชาติภู่ขจร    240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงวิรัลพัชร วิบูลสวัสดิ์วัฒนา  53-244-0010 อนุบาลกําแพงเพชร    206.00  คะแนน 
นครสวรรค์ อันดับที่ 1 ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์  252.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ธนกฤต พิพัฒน์อนุสรณ ์ 53-229-0020 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์  204.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.พลพิพัชน์ สุราฤทธิ ์ 53-229-0002 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์  200.00  คะแนน 
พิจิตร อันดับที่ 1 ด.ช.ฉัตตธฬ ก๊กมาศ 53-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.เหย่าเหมย ก๊ก 53-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ภีมะ ศรีวนิชย ์ 53-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 154.00  คะแนน 
เชียงใหม่ อันดับที่ 1 ด.ช.พอพระทัย จันทร์แจ่ม 53-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา   134.00  คะแนน 
น่าน อันดับที่ 1 เด็กชายนนทีวัฒน์ อ้ึงพงษพ์านชิ 53-825-0122 น่านคริสเตียนศึกษา 246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธีรพัฒน สมบตัิทัฬห 53-212-0005 ราชานุบาล 200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช 53-212-0007 ราชานุบาล 198.00  คะแนน 
แพร่ อันดับที่ 1 เด็กชายพีรวิชญ์ ใจวงศ ์ 53-271-0015 อนุบาลแพร ่    166.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพิมพ์มาดาร์ ชัยภิวงศ ์ 53-271-0013 อนุบาลแพร ่    150.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายธนพฒัน์ ขันทรง 53-271-0005 อนุบาลแพร ่   142.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กชายภัทรพล บางระพิมลพงศ์ 53-278-0041 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 60.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กหญิงชนัฐปภา นิระคม 53-244-0008 อนุบาลกําแพงเพชร 76.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 86.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ช.ฉัตตธฬ ก๊กมาศ 53-203-0002 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 42.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.พอพระทัย จันทร์แจ่ม 53-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 26.00  คะแนน 
น่าน เด็กชายนนทีวัฒน์ อ้ึงพงษพ์านชิ 53-825-0122 น่านคริสเตียนศึกษา  78.00  คะแนน 
แพร่ เด็กชายธนพฒัน์ ขันทรง 53-271-0005 อนุบาลแพร ่  52.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาวทิยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กชายศักดินนท์ เศรษฐสิงห์ 53-278-0029 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 68.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กชายปัณณวชิญ์ สุขผล 53-200-0011 เตรียมนานาชาติภู่ขจร 86.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 82.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ช.วรปรัชญ์ ศรีน้อย 53-823-0001 ยอแซฟพิจิตร 64.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.พอพระทัย จันทร์แจ่ม 53-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 46.00  คะแนน 
น่าน เด็กชายธีรพัฒน สมบตัิทัฬห 53-212-0005 ราชานุบาล 80.00  คะแนน 
 เด็กชายนนทีวัฒน์ อ้ึงพงษพ์านชิ 53-825-0122 น่านคริสเตียนศึกษา  80.00  คะแนน 
แพร่ เด็กชายรัชพล กาศแสวง 53-271-0010 อนุบาลแพร ่  68.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
พิษณุโลก เด็กหญิงชยานชุ ชมใจ 53-278-0030 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 88.00  คะแนน 
กําแพงเพชร เด็กหญิงชนัฐปภา นิระคม 53-244-0008 อนุบาลกําแพงเพชร 82.00  คะแนน 
 เด็กชายปัณณวชิญ์ สุขผล 53-200-0011 เตรียมนานาชาติภู่ขจร 82.00  คะแนน 
นครสวรรค์ ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 53-229-0010 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ 84.00  คะแนน 
พิจิตร ด.ญ.เหย่าเหมย ก๊ก 53-203-0001 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 88.00  คะแนน 
เชียงใหม่ ด.ช.พอพระทัย จันทร์แจ่ม 53-264-0001 ยุวฑูตศึกษาพฒันา 62.00  คะแนน 
น่าน เด็กชายธีรพัฒน สมบตัิทัฬห 53-212-0005 ราชานุบาล 90.00  คะแนน 
แพร่ เด็กชายพีรวิชญ์ ใจวงศ ์ 53-271-0015 อนุบาลแพร ่  82.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส อันดับที่ 1 ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์ 53-853-0001 เกษมทรัพย์ 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เอ่ียมสะอาด 53-861-0008 บางนราวิทยา   160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.อรพิชญ์ พุมณี 53-325-0020 บ้านสุไหงโก-ลก 154.00  คะแนน 
ปัตตาน ี อันดับที่ 1 เด็กหญิงวรรธนวรรณ วนภูมิ 53-388-0003 อนุบาลปัตตาน ี 142.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงณัฐณิชา สัมพนัธรัตน ์ 53-388-0016 อนุบาลปัตตาน ี 130.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงแวนูรฟาติน แสงจันทร ์ 53-388-0002 อนุบาลปัตตาน ี 126.00  คะแนน 
สตูล อันดับที่ 1 เด็กชายสิรธีร์ แซ่ฮั่น 53-345-0005 อนุบาลอรอนงค ์ 138.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงญาณิศา ธัมโชตัง 53-345-0006 อนุบาลอรอนงค ์ 126.00  คะแนน 
  เด็กหญิงสโรชา สุวรรณโณ 53-345-0001 อนุบาลอรอนงค ์ 126.00  คะแนน 
สงขลา อันดับที่ 1 ด.ญ.เมษยาพร ครูอ้น 53-855-0004 บ้านควนเนียง  136.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายโพธิ์เพชร สุวรรณรัตน ์ 53-376-0001 พลวิทยาระบบสองภาษา 134.00  คะแนน 
  เด็กชายธนดล สุขลิ่ม 53-335-0002 พลวิทยา  134.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช อันดับที่ 1 เด็กหญิงทัศนนันท์ ขุนเพชร 53-302-0028 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายกษิดิ์คณิน ส้มเขียวหวาน 53-302-0024 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 194.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายธีทัต อรุณสกุล 53-302-0022 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 190.00  คะแนน 
กระบี่ อันดับที่ 1 เด็กหญิงอุสิชา ไกรนรา 53-868-0044 อนุบาลกระบี ่  208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพิชชากร บุญสพ 53-868-0032 อนุบาลกระบี ่  188.00  คะแนน 
  ด.ช.ภูมิชภัทร บ้านเพิง 53-334-0004 โชคชัยกระบี ่  188.00  คะแนน 
ตรัง อันดับที่ 1 เด็กชายทักษดนย์ แซ่โค้ว 53-326-0017 พรศิริกุล 188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพิชญากร ดุลยกุล 53-326-0013 พรศิริกุล 168.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายณัฐวรรธน์ ตนัติบรรพกลุ 53-326-0010 พรศิริกุล 160.00  คะแนน 
พังงา อันดับที่ 1 เด็กหญิงปริมใจ จิระสุทัศน ์ 53-317-0012 อนุบาลพังงา   198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายยศวรรธน์ นรนิรัตน ์ 53-317-0015 อนุบาลพังงา   188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงกรกนก สุวรรณรัตน์ 53-317-0004 อนุบาลพังงา   186.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาคณิตศาสตร ์ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์ 53-853-0001 เกษมทรัพย์  80.00  คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงแวนูรฟาติน แสงจันทร ์ 53-388-0002 อนุบาลปัตตาน ี 36.00  คะแนน 
 เด็กหญิงปุณฑริกา กังแฮ 53-388-0011 อนุบาลปัตตาน ี 36.00  คะแนน 
 เด็กหญิงณัฐณิชา สัมพนัธรัตน ์ 53-388-0016 อนุบาลปัตตาน ี 36.00  คะแนน 
สตูล เด็กหญิงสโรชา สุวรรณโณ 53-345-0001 อนุบาลอรอนงค ์ 60.00  คะแนน 
สงขลา เด็กชายโพธิ์เพชร สุวรรณรัตน ์ 53-376-0001 พลวิทยาระบบสองภาษา  30.00  คะแนน 
 เด็กหญิงญานิศา เอียดลัง 53-376-0003 พลวิทยาระบบสองภาษา  30.00  คะแนน 
 ด.ญ.ชนันธร สุขแสง 53-855-0002 บ้านควนเนียง 30.00  คะแนน 
 ด.ญ.เมษยาพร ครูอ้น 53-855-0004 บ้านควนเนียง 30.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงทัศนนันท์ ขุนเพชร 53-302-0028 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 52.00  คะแนน 
กระบี่ เด็กหญิงอุสิชา ไกรนรา 53-868-0044 อนุบาลกระบี ่ 70.00  คะแนน 
ตรัง เด็กชายทักษดนย์ แซ่โค้ว 53-326-0017 พรศิริกุล 58.00  คะแนน 
พังงา เด็กชายณัฐวรรธน์ ถาวรธนิศร์ 53-317-0051 อนุบาลพังงา 46.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต ้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส ด.ญ.พิชชาพร วฒันสิน 53-325-0021 บ้านสุไหงโก-ลก  66.00  คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงวรรธนวรรณ วนภูมิ 53-388-0003 อนุบาลปัตตาน ี 58.00  คะแนน 
สตูล เด็กชายสิรธีร์ แซ่ฮั่น 53-345-0005 อนุบาลอรอนงค ์ 60.00  คะแนน 
สงขลา เด็กหญิงปวิชญา ศรีวรรักษา 53-335-0004 พลวิทยา 58.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กหญิงทัศนนันท์ ขุนเพชร 53-302-0028 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 78.00  คะแนน 
กระบี่ เด็กหญิงณัชชา ดาํด ี 53-868-0018 อนุบาลกระบี ่ 74.00  คะแนน 
ตรัง เด็กชายนนทวิชญ์ สากุล 53-326-0008 พรศิริกุล 64.00  คะแนน 
 เด็กหญิงพิชญากร ดุลยกุล 53-326-0013 พรศิริกุล 64.00  คะแนน 
พังงา เด็กชายยศวรรธน์ นรนิรัตน ์ 53-317-0015 อนุบาลพังงา 74.00  คะแนน 
 เด็กหญิงปริมใจ จิระสุทัศน ์ 53-317-0012 อนุบาลพังงา 74.00  คะแนน 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 17 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคใต้ วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
นราธิวาส เด็กชายอับดุร รอเฟร์ กุเรชี่ 53-327-0012 พิมานวิทย์นราธวิาส  74.00  คะแนน 
ปัตตาน ี เด็กหญิงวรรธนวรรณ วนภูมิ 53-388-0003 อนุบาลปัตตาน ี 66.00  คะแนน 
สตูล เด็กหญิงพิมพ์นิภา สีนวนเอียด 53-345-0008 อนุบาลอรอนงค ์ 38.00  คะแนน 
สงขลา เด็กชายโพธิ์เพชร สุวรรณรัตน ์ 53-376-0001 พลวิทยาระบบสองภาษา  80.00  คะแนน 
นครศรีธรรมราช เด็กชายธีทัต อรุณสกุล 53-302-0022 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” 84.00  คะแนน 
กระบี่ ด.ช.ภูมิชภัทร บ้านเพิง 53-334-0004 โชคชัยกระบี ่ 92.00  คะแนน 
ตรัง เด็กหญิงพิชชานันท์ ธรรมปริพตัรา 53-326-0002 พรศิริกุล 80.00  คะแนน 
พังงา เด็กหญิงภัควลัญชญ์ จงสนัติธรรม 53-317-0013 อนุบาลพังงา 92.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 18 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี อันดับที่ 1 ด.ช.แทฮัน สุทธิ คัง 53-489-0001 อนุบาลอุดรธาน ี 178.00  คะแนน 
  ด.ช.รัฐนันท์ ตนัวิเศษ 53-489-0037 อนุบาลอุดรธาน ี 178.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.ปรียาพร รู้บุญ 53-489-0051 เซนต์เมร่ี   164.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี อันดับที่ 1 เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ 53-452-0103 อนุบาลอุบลราชธาน ี  242.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายสุวพิชญ์ นิยมพานิชพัฒนา 53-452-0079 อนุบาลอุบลราชธาน ี  230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงปภาวรินศ์ แก้วกันยา 53-452-0080 อนุบาลอุบลราชธาน ี  228.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ อันดับที่ 1 เด็กชายบุณยกาล กายาผาด 53-788-0023 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 172.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายศุภเศรษฐ คาดีว ี 53-788-0022 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 152.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงศุภิสรา ถาวรโภคทรัพย์ 53-788-0013 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 148.00  คะแนน 
มหาสารคาม อันดับที่ 1 เด็กชายปยุต ศรีสารคาม 53-792-0002 พระกุมารมหาสารคาม  218.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายติณณ์ ปักกันต์ธร 53-792-0001 พระกุมารมหาสารคาม  160.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด อันดับที่ 1 เด็กหญิงแทนขวัญ ปิ่นประชา 53-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด 248.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปริญญพงษ์ แสงเงนิ 53-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด 240.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์ แหล่งสนาม 53-403-0002 อนุบาลร้อยเอ็ด 214.00  คะแนน 
นครราชสีมา อันดับที่ 1 ด.ช.ธนกฤต ฉันทวิจัยกุล 53-761-0012 มารีย์วิทยา   208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงพิชชามน สันติพงษ์ไพบูลย์ 53-761-0010 มารีย์วิทยา   188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายจิรัฎฐ์ พูลทรัพย ์ 53-761-0006 มารีย์วิทยา   174.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ อันดับที่ 1 เด็กหญิงพุฒิตรา ธํารงค์อนันต์สกุล 53-701-0001 ฮั่วเคี้ยว    184.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธิติเศรษฐ์ รัตนศศิวิมล 53-701-0004 มารีย์อนุสรณ ์ 170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายกวีวัฒน์ พิชญาสาธิต 53-701-0005 มารีย์อนุสรณ ์ 168.00  คะแนน 
สุรินทร ์ อันดับที่ 1 ด.ช.ลภณพัฒน์ รับงาม 53-465-0001 วาณิชยน์ุกูล  182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.อชิติกร บุญสําเร็จ 53-465-0005 วาณิชยน์ุกูล  158.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ภูมิพัฒน์ รังคกูลนุวัฒน ์ 53-465-0002 วาณิชยน์ุกูล  156.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ อันดับที่ 1 เด็กชายศตคุณ เรืองบุตร 53-449-0008 อนุบาลอํานาจเจริญ   160.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงเปรมสิริ พวงจินดา 53-449-0011 อนุบาลอํานาจเจริญ   138.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายพงศกร บุดดวงศ์ 53-449-0001 อนุบาลอํานาจเจริญ   136.00  คะแนน 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 19 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ช.แทฮัน สุทธิ คัง 53-489-0001 อนุบาลอุดรธาน ี  42.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี ด.ญ.อชิรญา ดําริห์ 53-452-0125 เวตวันวิทยา 92.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายบุณยกาล กายาผาด 53-788-0023 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 42.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายปยุต ศรีสารคาม 53-792-0002 พระกุมารมหาสารคาม 60.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กชายกัณธากร เพิ่มธรรมสิน 53-403-0005 อนุบาลร้อยเอ็ด  74.00  คะแนน 
นครราชสีมา ด.ช.ธนกฤต ฉันทวิจัยกุล 53-761-0012 มารีย์วิทยา 60.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงธมนวรรณ์ วงศ์สุขสวัสดิ์ 53-701-0007 มารีย์อนุสรณ ์ 38.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ช.ลภณพัฒน์ รับงาม 53-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 40.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เด็กหญิงมุทาดา มุทา 53-449-0006 อนุบาลอํานาจเจริญ 42.00  คะแนน 
 เด็กชายสิทธนินท์ วิรุฬวัฒน ์ 53-449-0010 อนุบาลอํานาจเจริญ 42.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ญ.ฐปนีย์ แสงมณ ี 53-489-0035 อนุบาลอุดรธาน ี  72.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ 53-452-0103 อนุบาลอุบลราชธาน ี 84.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายบุณยกาล กายาผาด 53-788-0023 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 66.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายปยุต ศรีสารคาม 53-792-0002 พระกุมารมหาสารคาม 92.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กหญิงแทนขวัญ ปิ่นประชา 53-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด  84.00  คะแนน 
นครราชสีมา ด.ช.ธนกฤต ฉันทวิจัยกุล 53-761-0012 มารีย์วิทยา 78.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กชายกวีวัฒน์ พิชญาสาธิต 53-701-0005 มารีย์อนุสรณ ์ 76.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ช.ลภณพัฒน์ รับงาม 53-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 70.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เด็กหญิงธีรดา ณุวงษ์ศรี 53-449-0013 อนุบาลอํานาจเจริญ 64.00  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   คนเก่ง PRE-GIFTED&EP’63 (ป.5) 20 

หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับจังหวัด 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิชาภาษาองักฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
อุดรธาน ี ด.ช.รัฐนันท์ ตนัวิเศษ 53-489-0037 อนุบาลอุดรธาน ี  80.00  คะแนน 
อุบลราชธาน ี เด็กชายศศิศ หงษ์ทอง 53-452-0077 อนุบาลอุบลราชธาน ี 96.00  คะแนน 
กาฬสินธุ ์ เด็กชายปรุฬห์ ปัญญา 53-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 64.00  คะแนน 
 เด็กชายบุณยกาล กายาผาด 53-788-0023 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ ์ 64.00  คะแนน 
มหาสารคาม เด็กชายปยุต ศรีสารคาม 53-792-0002 พระกุมารมหาสารคาม 66.00  คะแนน 
ร้อยเอ็ด เด็กชายปริญญพงษ์ แสงเงนิ 53-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด  94.00  คะแนน 
นครราชสีมา เด็กหญิงพิชชามน สันติพงษไ์พบูลย ์ 53-761-0010 มารีย์วิทยา 74.00  คะแนน 
บุรีรัมย์ เด็กหญิงพุฒิตรา ธํารงค์อนนัต์สกุล   53-701-0001 ฮั่วเคี้ยว  78.00  คะแนน 
สุรินทร ์ ด.ช.ลภณพัฒน์ รับงาม 53-465-0001 วาณิชยน์ุกูล 72.00  คะแนน 
อํานาจเจริญ เด็กหญิงณัฎฐณิชา สอนเผือก 53-449-0004 อนุบาลอํานาจเจริญ 74.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา อันดับที่ 1 ด.ช.กันตพัฒน์ เจริญลิ้มประเสรฐิ 53-590-0067 วัดดอนทอง 182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธีร์มนธร แฝงวดั 53-590-0062 วัดดอนทอง 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายโยธนิ ศรีสุพรรณ 53-590-0001 วัดดอนทอง 166.00  คะแนน 
ชลบุรี อันดับที่ 1 ด.ช.หฤษฎ จันทรสา 53-502-0002 อนุบาลชลบุรี  200.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ 53-502-0008 อนุบาลชลบุรี  188.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.สุวพิชญ์ มาลารัตน ์ 53-502-0009 อนุบาลชลบุรี  180.00  คะแนน 
  ด.ญ.ทิพย์รัตน์ ลิมปโ์กมล 53-502-0006 ปรีชานุศาสน ์  180.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี อันดับที่ 1 เด็กหญิงสิริรัฐ รุ่งเรือง 53-564-0005 มารีวิทยา 148.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายพสิษฐ์ ชัยประเสริฐสุด 53-564-0007 มารีวิทยา 142.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงสุธีรา ฤกษ์สุภา 53-512-0004 มัธยมวัดใหม่กรงทอง 138.00  คะแนน 
ระยอง อันดับที่ 1 เด็กชายอังกูร พิทักษา 53-560-0024 อนุบาลระยอง   246.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายธีร์ธวัช สิริประสทิธิ์พงศ ์ 53-560-0048 อนุบาลระยอง   238.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงชนัญธิดา บุญไชโย 53-560-0027 อนุบาลระยอง   230.00  คะแนน 
สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย ์ 53-111-0007 อัสสัมชัญสมทุรปราการ    230.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ 53-111-0005 อัสสัมชัญสมทุรปราการ    154.00  คะแนน 
  ด.ช.สิรวิชญ์ จรูญสิริพนัธ ์ 53-111-0004 อัสสัมชัญสมทุรปราการ    154.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายเจตนิพิฐ อวยชัย 53-590-0013 วัดดอนทอง 58.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.หฤษฎ จันทรสา 53-502-0002 อนุบาลชลบุรี 58.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กชายพสิษฐ์ ชัยประเสริฐสุด 53-564-0007 มารีวิทยา 40.00  คะแนน 
ระยอง เด็กชายธีร์ธวัช สิริประสทิธิ์พงศ ์ 53-560-0048 อนุบาลระยอง 86.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย ์ 53-111-0007 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 88.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายโยธนิ ศรีสุพรรณ 53-590-0001 วัดดอนทอง 80.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ช.หฤษฎ จันทรสา 53-502-0002 อนุบาลชลบุรี 70.00  คะแนน 
 ด.ญ.สิรภัทร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ 53-502-0008 อนุบาลชลบุรี 70.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กหญิงปิยธิดา กอยขุนทด 53-512-0003 มัธยมวัดใหม่กรงทอง  56.00  คะแนน 
ระยอง เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ยินดพีจน ์ 53-560-0012 อนุบาลระยอง 80.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ด.ช.ลิขิตเทพ ศรีเมธารักษ์ 53-111-0005 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 68.00  คะแนน 
 ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย ์ 53-111-0007 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 68.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคตะวันออก วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ฉะเชิงเทรา เด็กชายธนพนธ์ โรจนพร 53-590-0039 วัดดอนทอง 70.00  คะแนน 
 ด.ช.กันตพัฒน์ เจริญลิ้มประเสรฐิ 53-590-0067 วัดดอนทอง 70.00  คะแนน 
ชลบุรี ด.ญ.ทิพย์รัตน์ ลิมปโ์กมล 53-502-0006 ปรีชานุศาสน ์ 88.00  คะแนน 
ปราจีนบุรี เด็กหญิงสิริรัฐ รุ่งเรือง 53-564-0005 มารีวิทยา 70.00  คะแนน 
 เด็กชายมัชเฌ กรประดิษฐ์ศิลป ์ 53-512-0002 มัธยมวัดใหม่กรงทอง  70.00  คะแนน 
 เด็กหญิงสุธีรา ฤกษ์สุภา 53-512-0004 มัธยมวัดใหม่กรงทอง  70.00  คะแนน 
ระยอง เด็กชายณฐกร สุวรรณนท ี 53-560-0032 อนุบาลระยอง 92.00  คะแนน 
สมุทรปราการ ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย ์ 53-111-0007 อัสสัมชัญสมทุรปราการ 74.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนรวมชั้น ป.5 (คณิต + วิทย์ + อังกฤษ) สูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก* 
จังหวัด อันดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี อันดับที่ 1 เด็กชายวัชรวชิญ์ สายเสมา 53-671-0023 เตรียมบัณฑิต  144.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ณัฏฐธิดา แสงอ่อน 53-111-0009 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 128.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงรัชญาภา คงเพชร 53-671-0010 เตรียมบัณฑิต  124.00  คะแนน 
นครปฐม อันดับที่ 1 เด็กชายณัฏฐ์ กรธนไพโรจน ์ 53-613-0001 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 210.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงกวิตา กาญจนาพฤกษ์ 53-943-0022 อนุบาลนครปฐม  208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงปสุตา วฒันธนวุฒ ิ 53-943-0025 อนุบาลนครปฐม  170.00  คะแนน 
สมุทรสาคร อันดับที่ 1 เด็กชายณฐกร ฐิติพันธส์ุภัคธร 53-684-0001 อนุบาลสมุทรสาคร    112.00  คะแนน 
ราชบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.ปวริศา เสียงลือชา 53-656-0014 นารีวิทยา 232.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงอารยา ธรรมถิวัธ 53-922-0025 อนุบาลราชบุรี 174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ปรมัตถ์ ดอนจุ้ย 53-656-0030 นารีวิทยา 170.00  คะแนน 
เพชรบุรี อันดับที่ 1 เด็กชายวริศ วัชรภูมิพิทักษ ์ 53-696-0005 อนุบาลเพชรบุรี 186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กหญิงศตาวรนันท์ กุสุมาลย ์ 53-696-0008 อนุบาลเพชรบุรี 176.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงอรัญชยา บ่มเกลี้ยง 53-696-0006 อนุบาลเพชรบุรี 168.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา อันดับที่ 1 ด.ช.อทินันท์ พนธ์ธนเจริญกุล 53-672-0011 จิระศาสตร์วิทยา    202.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายภวัต ตั้งใจรักษา 53-628-0075 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา   198.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กหญิงเมชาวี เกิดงาม 53-628-0017 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา   192.00  คะแนน 
ลพบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.ณัฐชญาพชัร์ โพธิสวุรรณ 53-111-0003 บรรจงรัตน ์    208.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ญ.ดลยภัทร ชัยรัตน ์ 53-111-0006 บรรจงรัตน ์    182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.พิมพ์พิชชา พุ่มอินทร ์ 53-111-0014 บรรจงรัตน ์    148.00  คะแนน 
สระบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.เขมจิรา ทองศรี 53-972-0008 อนุบาลวิชชากร 122.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.ธิเบต จํานงค์ภักดิ์ 53-972-0002 อนุบาลวิชชากร 106.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ช.ฤทธิศาสตร์ ข่วงบญุ 53-972-0005 อนุบาลวิชชากร  96.00  คะแนน 
สิงห์บุรี อันดับที่ 1 เด็กชายธีรวีร์ ตันอํานวย 53-633-0009 อนุบาลสิงห์บุรี    174.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 เด็กชายปัณณวิชญ์ สมานรัตนเสถียร 53-633-0005 อนุบาลสิงห์บุรี    170.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 เด็กชายพลลวินท์ จา่หมื่นไวย ์ 53-633-0034 อนุบาลสิงห์บุรี    162.00  คะแนน 
นนทบุรี อันดับที่ 1 ด.ญ.ชัชณัฐฐา พรวิจิตรพิศาล 53-637-0008 นานาชาติ ดราก้อน   186.00  คะแนน 
 อันดับที่ 2 ด.ช.คีรี แก้ววรรณีสกุล 53-637-0004 นานาชาติ ดราก้อน   182.00  คะแนน 
 อันดับที่ 3 ด.ญ.อัญมณี คําวงษ ์ 53-986-0052 ประสาทวิทยานนทบุรี 176.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาคณิตศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายจิรภัทร ยาวิรัชน ์ 53-671-0002 เตรียมบัณฑิต 40.00  คะแนน 
นครปฐม เด็กชายณัฏฐ์ กรธนไพโรจน ์ 53-613-0001 สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 58.00  คะแนน 
สมุทรสาคร เด็กชายณฐกร ฐิติพันธส์ุภัคธร 53-684-0001 อนุบาลสมุทรสาคร 20.00  คะแนน 
ราชบุรี ด.ญ.ปวริศา เสียงลือชา 53-656-0014 นารีวิทยา 76.00  คะแนน 
เพชรบุรี เด็กหญิงปารณีย์ วงษาบุตร 53-696-0002 อนุบาลเพชรบุรี  58.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ด.ช.อทินันท์ พนธ์ธนเจริญกุล 53-672-0011 จิระศาสตร์วิทยา 78.00  คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.ณัฐชญาพชัร์ โพธิสวุรรณ 53-111-0003 บรรจงรัตน ์  68.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ช.ฤทธิศาสตร์ ข่วงบญุ 53-972-0005 อนุบาลวิชชากร 30.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายพลลวินท์ จา่หมื่นไวย ์ 53-633-0034 อนุบาลสิงห์บุรี 54.00  คะแนน 
นนทบุรี ด.ญ.ณัฐธยาน์ พชิญ์ชน 53-986-0023 ประสาทวิทยานนทบุรี  60.00  คะแนน 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี เด็กชายพัทธนันธ์ บุญแท ้ 53-671-0020 เตรียมบัณฑิต 52.00  คะแนน 
 เด็กชายวัชรวชิญ์ สายเสมา 53-671-0023 เตรียมบัณฑิต 52.00  คะแนน 
นครปฐม เด็กหญิงกวิตา กาญจนาพฤกษ์ 53-943-0022 อนุบาลนครปฐม 68.00  คะแนน 
สมุทรสาคร เด็กชายณฐกร ฐิติพันธส์ุภัคธร 53-684-0001 อนุบาลสมุทรสาคร 38.00  คะแนน 
ราชบุรี ด.ญ.ปวริศา เสียงลือชา 53-656-0014 นารีวิทยา 74.00  คะแนน 
 ด.ช.ปรมัตถ์ ดอนจุ้ย 53-656-0030 นารีวิทยา 74.00  คะแนน 
เพชรบุรี เด็กชายวริศ วัชรภูมิพิทักษ ์ 53-696-0005 อนุบาลเพชรบุรี  74.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา เด็กชายภวัต ตั้งใจรักษา 53-628-0075 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 80.00  คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.ดลยภัทร ชัยรัตน ์ 53-111-0006 บรรจงรัตน ์  76.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ญ.เขมจิรา ทองศรี 53-972-0008 อนุบาลวิชชากร 46.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์ วรรณรัตน์ 53-633-0037 อนุบาลสิงห์บุรี 74.00  คะแนน 
นนทบุรี เด็กชายรัฐภัทร์ หนูแก้ว 53-973-0005 อนุราชประสิทธิ ์ 68.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 

คนเก่ง PRE-GIFTED&EP    ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563  ณ สนามสอบกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ 
 

คะแนนสูงสุดของจังหวัด ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ป.5* 
จังหวัด ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
ปทุมธาน ี ด.ญ.ณัฏฐธิดา แสงอ่อน 53-111-0009 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 62.00  คะแนน 
นครปฐม เด็กหญิงกวิตา กาญจนาพฤกษ์ 53-943-0022 อนุบาลนครปฐม 94.00  คะแนน 
สมุทรสาคร เด็กชายณฐกร ฐิติพันธส์ุภัคธร 53-684-0001 อนุบาลสมุทรสาคร 54.00  คะแนน 
ราชบุรี ด.ญ.ปวริศา เสียงลือชา 53-656-0014 นารีวิทยา 82.00  คะแนน 
เพชรบุรี เด็กชายวริศ วัชรภูมิพิทักษ ์ 53-696-0005 อนุบาลเพชรบุรี  74.00  คะแนน 
พระนครศรีอยุธยา ด.ญ.พัชรนันท์ รวยร่ืน 53-672-0048 จิระศาสตร์วิทยา 94.00  คะแนน 
ลพบุรี ด.ญ.ณัฐชญาพชัร์ โพธิสวุรรณ 53-111-0003 บรรจงรัตน ์  72.00  คะแนน 
สระบุรี ด.ญ.เขมจิรา ทองศรี 53-972-0008 อนุบาลวิชชากร 52.00  คะแนน 
สิงห์บุรี เด็กชายปิยชล คุ้มทรัพย ์ 53-633-0006 อนุบาลสิงห์บุรี 72.00  คะแนน 
 เด็กชายธีรวีร์ ตันอํานวย 53-633-0009 อนุบาลสิงห์บุรี 72.00  คะแนน 
 เด็กหญิงอิศราภรณ์ กิตติภัค 53-633-0012 อนุบาลสิงห์บุรี 72.00  คะแนน 
นนทบุรี ด.ญ.ชิลดิชา เอิง 53-637-0005 นานาชาติ ดราก้อน 88.00  คะแนน 
 ด.ญ.อัญมณี คําวงษ ์ 53-986-0052 ประสาทวิทยานนทบุรี  88.00  คะแนน 
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หมายเหต ุ* นักเรียนที่มีสิทธิรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50% 
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